
DECEMBER - JANUARI



De leiding Woordje 
van de groepsleiding

Beste ouders en leden, 

We zijn het jaar weer spetterend begonnen! We 
bestaan dit jaar 75 jaar, dit kan niet ongezien 
voorbij gaan. We gaan op zaterdag 25 april een 
gigantisch evenement organiseren! Meer info 
volgt nog dus SAVE THE DATE! 

We beginnen in het tweede semester van het 
scoutsjaar met een tweedehandswinkeltje op de 
scouts waar je gebruikte rokjes of hemden kan 
inleveren. Hier krijg je een prijs voor, wij verkopen 
die dan door aan schappelijke prijzen. Want ook 
wij denken mee aan onze ecologische voetafdruk! 
Details volgen. 

Ook willen we iedereen bedanken voor de 
kerstrozenverkoop, het was weer zeer geslaagd!

Daarnaats zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe 
leiding!! Ken jij iemand van 17 jaar of ouder die bij 
ons leidingsteam past? Twijfel dan niet om onze 
gegevens door te geven. Spread the word... 

Een stevige linker, 
de groepsleiding 

Bezoek onze website voor al le info
www.gidsenkapellen.be

KAPOENEN (kapoenen@gidsenkapellen.be)

Emma Quirijnen     0483/10.15.01
Xana Seyssens      0499/15.45.07
Sam van Lommel     0479/12.79.85
VIctor Joao      0491/24.84.40
Sam van Gestel     0471/59.63.04 
Lenn Lambrehts     0470/57.88.42

KABOUTERS (kabouters@gidsenkapellen.be)

Hanna Mermans     0499/08.16.64
Daphné Lesuisse      0484/55.46.55
Laura Ortega      0484/26.40.90

JONG GIDSEN (jonggidsen@gidsenkapellen.be)

Emma Lootens     0472/17.12.67
Claudia Jorissen     0496/60.51.42
Evelien Mermans     0495/66.62.31

GIDSEN (gidsen@gidsenkapellen.be)

Jitte Cruysweegs     0474/43.51.82
Anne de Ruijter     0497/30.40.96

GROEPSLEIDING (groepsleiding@gidsenkapellen.be)

Evelien Mermans     0495/66.62.31
Emma Quirijnen     0483/10.15.01
Emma Lootens     0472/17.12.67



De kapoenen De kapoenen

Zondag 8 december        Vloeiende                 09:45-12:15

Gezelschapsspelletjes
Vandaag gaan we lekker warm binnen met z’n allen 
gezelschapsspelletjes spelen! Neem zeker jouw favoriete spel 
mee! Wij zijn alvast benieuwd wie het beste kan jungle-speed’en 
of monopoly’en?? Of liever mens-erger-je-niet? De leiding daagt 
jullie uit om van ons te winnen! ;)

Zondag 15 december        Vloeiende                 09:45-12:15

Knutselvergadering
Omdat het nog altijd vrij frisjes is buiten, gaan we ook vandaag 
binnen knutselen! Hopelijk zijn jullie klaar voor een hele 
voormiddag bricoleren! De meisjesleiding hebben ongelooflijk 
creatieve knutselideeën voor jullie! Onder assistentie van de 
jongensleiding uiteraard.

Zaterdag 21 december        Vloeiende                 18:30-20:00

Vloeiend vuur
Hohoho, Het is vloeiend vuur vandaag!! Een speciale 
vergadering. We beginnen de vergadering om 18:30 uur met 
een reeds gevulde maag en gaan van start met een knallend 
kerstfeestje! Achteraf gaan we met zen allen een warme 
chocomelk en/of soepje drinken. 

De ouders zijn vanaf 19:30 welkom. Dan kunnen jullie je kleine 
kapoen zien spelen en zelf een borreltje benutten aan het 
gezellige kampvuur!

Zondag 29 december                  Geen vergadering

Geen vergadering 
Deze zondag mogen jullie lekker in jullie bedje blijven liggen, 
zodat ook jullie mama’s en papa’s kunnen nagenieten van het 
overheerlijke eten met de feestdagen! 

Zondag 5 januari                          Geen vergadering

Geen vergadering 
Jammer genoeg is het ook deze ALLEREERSTE zondag van het 
jaar geen vergadering *traantjes wegpinken*.
Maar we zien jullie volgende week gelukkig terug!

Zaterdag 11 januari         Vloeiende                 18:00-20:00

Casino-avond
Allemaal in smoking, want vanavond gaan we naar het casino! 
We spelen poker, roulette, blackjack en nog veel meer! 
Benieuwd wie naar huis gaat met de meeste ‘floes’!!

Zaterdag 18 januari        Vloeiende                 18:00-20:00

Filmavond
Vanavond ploffen we met z’n allen in de zetels en kijken we een 
goei filmke! Neem zeker jullie favoriete Disney/Harry Potter/
andere jeugdige films die de leiding niet kent, mee! 



De kapoenen

Zondag 26 januari               Vloeiende                 09:45-12:15

Brunch
Joepie!! Eindelijk terug vergadering op zondagochtend!! De 
leiding is (zo goed als) klaar met de examens! Zorg ervoor dat 
jullie met lege en hongerige maag komen! Want we gaan lekker 
onze voetjes onder de tafel schuiven: we gaan lekker brunchen!

Zondag 26 januari               Vloeiende                 09:45-12:15

Piratenvergadering
Arrrrr piraatjes! Zijn jullie sterk, slim en ook nog is zo dapper als 
een echte piraat? Zet dan koers richting onze scouts want we 
hebben jullie nodig! Er bevindt zich namelijk een piratenschat op 
het terrein! Komen jullie ons helpen de buit te bemachtigen?



De kabouters De kabouters
Zondag 8 december        Gidsen                      10:00-12:30

Sinterklaas
HIJ komt, hij komt, die lieve goede Sint… Jaja beste kabouters, 
de Sint komt hoogsteigen op bezoek bij de enige echte Gidsen 
van Kapellen. Benieuwd of jij braaf bent geweest dit jaar… 
Sowieso want al onze kabouters zijn schatjes! Kom zeker dag 
zeggen en misschien vertrek je wel met wat lekkers!!

Zondag 15 december        Gidsen                      09:45-11:30

Schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen!! Wat mag je dus zeker NIET 
VERGETEN: handschoenen, dikke sokken, warme kledij! We 
verzamelen om 10u voor de schaatsbaan in Kapellen, en jullie 
kunnen jullie kabouters terug komen halen om 12u30. Wij 
hebben er alvast heeeeel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Zaterdag 21 december        Gidsen                      18:30-20:00

Kerstfeestje
HO HO HO Nog 4!! dagen en dan is het eindelijk weer 
kerstavond, een avond vol lekker eten, cadeautjes, plezier.. 
Wij vieren het alvast allemaal samen op de scouts. Neem een 
klein cadeautje mee (mag maximum 7 euro kosten) of nog 
liever, zelfgemaakt! Hier gaan we een leuk spelletje mee spelen 
zodat iedereen op het einde van de avond vertrekt met een 
kleinigheidje. We verzamelen om 18u30 aan het scoutslokaal en 
het eindigt om 20u! 

Zondag 29 december           Geen vergadering
Met spijt in ons hart houden we vandaag geen vergadering. De 
leiding zit met hun lieve snoetjes achter de boeken te zwoegen 
en zweten voor goede punten te behalen! Maar alvast een goed 
nieuwjaar gewenst van de kabouterleiding en we zien jullie 
binnenkort terug!    

Zondag 5 januari            Geen vergadering

Nog een dagje dat we jullie een uitslaapzondag gunnen zodat 
jullie uitgerust terug naar school kunnen gaan! Geniet van de 
laatste uitslaapzondag en volgende week vliegen we er terug in! 

Zondag 12 januari           Gidsen                 10:00-12:30

Appel en ei tocht 
Vandaag is de dag om te laten zien hoe een goede verkoopster 
jij wel niet in je hebt. Tover jullie schattigste lachjes maar al klaar 
want die zal je zeker kunnen gebruiken tijdens deze ruiltocht!! 
Wij zijn heel benieuwd wie op het einde van de dag de leukste 
dingen zal verzamelen.

Zaterdag 18 januari         Gidsen                  18:00-20:00

Filmvergadering 
Buiten spelen, rondrennen, actief bezig zijn op de scouts, 
allemaal goed en wel maar af en toe is het ook eens tijd voor een 
rustig gezellig ontspandagje. Neem als je wilt een warm dekentje 
mee en maak je klaar voor deze geweldige filmvergadering!! Als 
jullie zelf een mega coole film hebben, aarzel niet om die mee te 
nemen! 



Zondag 26 januari               Gidsen                      10:00-12:30

Ladder competitie 
Op 26 januari 2020 gaan we te weten komen wie de ultieme 
kabouter van onze groep is... spannend. We gaan de enige echte 
gidsen laddercompetitie doen! Je daagt elkaar uit tot een duel 
en de winnaar schuift naar boven. De persoon die op het einde 
van de vergadering bovenaan staat wint, ga je mee de uitdaging 
aan?

Vrijdag 1 februari               Gidsen                      18:30-20:00

Gezelschapsspelletjes avond
Vanavond een rustige gezellige avond vol spelletjes. Even 
bekomen van die drukke maand januari! Als je zelf een super 
leuk gezelschapsspelletje hebt, zeker meenemen! Tot dan lieve 
kabouters! 

De kabouters



De jogi’s De jogi’s
Zondag 8 december  Gidsen          10:00-12:30

Sinterklaas
‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt 
ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan…’ Zoals elk jaar komt de 
allerliefste Sint weer langs om snoep en anders lekkers uit te 
delen. Maarrrrr… natuurlijk enkel als je braaf bent geweest het 
afgelopen jaar. Wie durft de ontmoeting aan?

Zondag 15 december   Gidsen          09:45-11:30

Schaatsen
Stretch die benen, smeer die billen in want vandaag begeven 
we ons letterlijk op glad ijs. We gaan schaatsen met de ander 
gidsentakken! We spreken af aan de schaatsbaan stipt om 10u. 
Vergeet geen handschoenen en dikke sokken mee te nemen! 

Vrijdag 20 december  Gidsen         20:00- 21:30

Kerstfeestje
Wat is er leuker dan cadeautjes krijgen en snoepgoed te eten? 
Breng op deze Gidsen-kerstmisavond een zelfgemaakt cadeautje 
mee zodat we elkaar kunnen verrassen! Oh en een gepaste outfit 
is ook altijd leuk. Ho ho ho, tot dan Jonggidsen! 

Zondag 29 december           Geen vergadering

Met spijt in ons hart houden we vandaag geen vergadering. De 
leiding zit met hun lieve snoetjes achter de boeken te zwoegen 
en zweten voor goede punten te behalen! Maar alvast een goed 
nieuwjaar gewenst van de jonggidsen leiding en we zien jullie 
binnenkort terug!    

Zondag 5 januari            Geen vergadering

Nog een dagje dat we jullie een uitslaapzondag gunnen zodat 
jullie uitgerust terug naar school kunnen gaan! Geniet van de 
laatste uitslaapzondag en volgende week vliegen we er terug in!
 
Zondag 12 januari   Gidsen          10:00-12:30

Verrassingsvergadering
Vandaag hebben wij een super leuke verrassingsvergadering 
in petto voor jullie! Veel informatie kunnen we jullie dus nog niet 
geven… Enkel dat het super leuk gaat worden. Allen komen dus! 

Vrijdag 17 januari   Gidsen          19:00-21:30

Filmvergadering
De jaarlijkse filmavond mag natuurlijk niet ontbreken! Op deze 
gezellige avond zullen we allemaal gezellig dicht bij elkaar 
kruipen met een dekentje en eten we natuurlijk een aantal 
lekkere (ongezonde/gezonde) snacks! Films meebrengen mag 
altijd! 



De jogi’s
Zondag 26 januari   Gidsen          10:00-12:30

Bakken
Vandaag zullen we weeral één van jullie wensen vervullen want 
we gaan een echte bakvergadering doen! Koekjes, wafels, cake, 
…. Wat zal het worden? Dat is nog een verrassing maar we 
kunnen wel verzekeren dat het lekker zal worden… Zeker komen 
als je zin hebt om te smullen!

Vrijdag 31 januari   Gidsen          19:00-21:30

Dropping...
Aangezien de leiding morgen op skivakantie vertrekt doen 
we nog eens een super leuke avondvergadering. Vanavond 
zullen jullie kunnen laten zien hoe een goede gidsen jullie nu 
écht zijn. Wij gaan jullie namelijk droppen!! Doe zeker goede 
stapschoenen aan en een warme jas. Voor al de rest zorgen wij! 
Wij verwachten jullie allemaal zodat er al goed geoefend kan 
worden voor het kamp! 



De gidsen De gidsen
Zondag 8 december  Gidsen          10:00-12:30

Sinterklaas
‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt 
ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan…’ Zoals elk jaar komt de 
allerliefste Sint weer langs om snoep en anders lekkers uit te 
delen. Maarrrrr… natuurlijk enkel als je braaf bent geweest het 
afgelopen jaar. Wie durft de ontmoeting aan?

Zondag 15 december   Gidsen          09:45-11:30

Schaatsen
Vandaag gaan we ons even op glad ijs begeven, maar deze keer 
niet figuurlijk maar letterlijk want we gaan schaatsen met z’n 
allen! Joepieeee!
Meebrengen: handschoenen (!!!) dikke sokken, 5 euro
Waar? Schaatsbaan op het dorpsplein.

Vrijdag 20 december  Gidsen          20:00-21:30

Kerstfeestje
Voor we elkaar weer lang niet gaan zien gaan we samen nog 
een laatste feestje bouwen om het jaar goed af te sluiten. We 
gaan dit vieren met een lekker hapje en drankje en zoals elk jaar 
leggen we allemaal weer een zelfgemaakt cadeautje onder de 
kerstboom…spanneeend!
Zalige kerstwensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toege-
wenst van de gidsenleiding! 
Geniet van een welverdiende vakantie en niet te stevig feesten 
hé (knipoog)

zondag 29 december                               Geen vergadering
                           
De leiding moet even bekomen van al die kerstfeestjes, dit geldt 
voor jullie ook wel zeker? Even lekker lang blijven liggen in bed… 
geniet ervan!

zondag 5 januari                                Geen vergadering
                                     
Nog een weekje wachten en je ziet je favoriet gidsenleiding weer 
terug!

Zondag 12 januari   Gidsen                  10:00-12:30

BC VERGADERING
De leiding zit momenteel met de hoofd in de boeken, daarom 
krijgen jullie voor vandaag eventjes andere leiding. Het BC komt 
langs om jullie enkele technieken aan te leren. Het belooft inte-
ressant te worden!

Zondag 19 januari                                           geen vergadering

Ook vandaag kan de leiding er jammer genoeg niet bij zijn… 
Daarom mogen jullie deze zondag eens lekker lang uitslapen. Na 
die lastige examens is de leiding weer helemaal van de partij!

 



De gidsen
Zondag 26 januari    Gidsen                  10:00-12:30

KOKEN
Vandaag gaan we de jonggidsen en gidsen weer eventjes samen 
zetten, maar niet zomaar… we gaan iets doen waar iedereen van 
houdt, eten eten eten! 
Om dit eten te maken gaan we eerst onze kookkunsten boven 
halen, we zijn benieuwd!

Zondag 2 februari                      Gidsen                   10:00-12:30

KNUTSELEN
Deze vergadering gaan we ons artistiek kantje eens boven halen, 
we gaan iets maken rond onze totem! 
Breng als inspiratie eventueel foto’s of beelden mee van je to-
temdier



Kampdata
KAPOENEN (lokaal)
maandag 6 tem vrijdag 10 juli 

KABOUTERS (lokaal)
zaterdag 4 juli tem woensdag 10 juli

JONG GIDSEN (tenten)
maandag 1 juli tem woensdag 10 juli

GIDSEN (tenten)
maandag 1 juli tem woensdag 10 juli

Wij

23ste 

ben je:

 nieuwe leiding!

 zoeken

voel jij je aangesproken en ben je 
boven de 18, mail ons via :
groepsleiding@gidsenkapellen.be

Sint-Jacobus Gidsen     
de  23ste  

van Kapellen

sociale
enthousiaste
toffe

goed met kinderen
zondagvoormiddag vrij

speels
avontuurlijk



UniformUniform
Veel ouders en leden vinden het moeilijk om te weten 
waar wat moet staan op het hemd. Hieronder kan je 
naar het voorbeeld kijken zodat je hemd tip top in orde is 
voor als jullie op kamp vertrekken!

We gaan vanaf dit jaar strenger toekijken op de unifor-
men. Dit wilt zeggen dat er verwacht worden van leden 
dat ze iedere zondag in uniform naar de scouts komen. 
Een uniform bestaat uit een kaki groene broek of rok. 
Deze moet niet van de officiele Hopper winkel kopen, 
kinderen groeien snel uit hun kleren en dit zijn dure ma-
terialen. Een broek of rok van de H&M is voor ons dus 
zeker ok! 
Vanaf de kabouters is het ook verplicht om een hemd 
aan te doen. Deze kan je kopen bij de Hopper en krijg je 
10 procent korting op vertoon van de lidkaart (die volgen 
nog). Op het hemd hangen de juiste badges die jullie 
ook in de Hopper kunnen kopen. 
De dassen zijn ook verplicht! Deze kan je iedere zondag 
op de scouts kopen. 
Verder verwachten wij dat het lid geen kleren naar de 
scouts draagt die veel waarde hebben. Het kan zijn dat 
kelren vuil worden dus houd hier rekening mee. 
Wij verkopen zelf ook T-shirts en truien van onze eigen 
scouts die je iedere zondag kan kopen na de vergade-
ring. Hiervoor moet je bij Hanna Mermans zijn, zij zal je 
verder helpen met het passen en de juiste maten. 
Hieronder even de prijzen. 
Das:   €8
T-shirt:  €10
Trui:   €15




